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 امللخص: 
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة إعادة هندسة املوارد البشرية في توفير وتعزيز نظم أو ممارسات األداء العالي، 

حوثة وذلك باستطالع آراء املسيرين في بعض املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة ، لذا ستساهم هذه الدراسة في تعريف املسيرين باملؤسسات املب

ية، وكذا بممارسات أسلوب إعادة هندسة العمليات، وبالتغييرات التي يحدثها في إدارة املوارد البشرية سواء التكنولوجية أو الهيكلية، أو الفنية أو البشر ب

دة هندسة املوارد البشرية إلعا إحصائيةوقد اتضح من خاللها أنه يوجد أثر ذو داللة  نظم عمل األداء العالي الناتجة عن تحديث وتطوير هذه اإلدارة. 

البشرية ما أبعادها في تعزيز نظم عمل األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة، حيث كانت القدرة التفسيرية مقبولة، أين فسرت إعادة هندسة املوارد ب

تطبيق أسلوب إعادة هندسة املوارد البشرية في من نظم عمل األداء العالي. وعليه تقترح هذه الدراسة على املؤسسات املبحوثة ضرورة % 21.3نسبته 

ا تم حال اهتمت املؤسسات فعال بتحقيق نتائج متميزة بتميز هذا األسلوب، والذي لن يكون تطبيقه سهال في ظل الظروف الحالية للمؤسسات إال إذ

 توفير األرضية املناسبة لتطبيقه والتخلص من املعيقات التي تحول دون ذلك.

إعادة هندسة املوارد البشرية، نظم عمل األداء العالي، إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية، إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية، احية: الكلمات املفت

 تغير أدوار ومؤهالت األفراد.تكنولوجيا املعلومات، 

  املقدمة: 
جعل وظيفة املوارد فى بعدا استراتيجيا إلدارتها، و املنظمة، األمر الذي أضأصبحت املوارد البشرية أحد أهم العوامل التنافسية نجاعة في 

التقليدي لم يعد كافيا  هادور ، ألن ياالستراتيجإلى دورها  ي البشرية أو إدارة املوارد البشرية كما يطلق عليها في املؤسسات، تتحول من إطارها التسيير 

أنشطة املوارد البشرية بغرض مساعدة ما يدفع إلى حشد طاقات و ، ماستراتيجيتطلب إدارتها وفق منظور لتحقق املنظمة التميز التنافس ي، بل ت

للموارد البشرية تقييم املهارات املطلوبة لتشغيل املنظمة، وتفرض التحكم في جودة  ةاالستراتيجيتتضمن عملية اإلدارة تحقيق أهدافها. و املنظمات على 

وهي بذلك تواجه سواء في القطاع العام أو الخاص تحديات كبيرة  بسبب ارتكاز أداء املنظمة عليها، عرفة الكامنة فيها،املوارد البشرية وتوظيف امل

قنية التي ومتنوعة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وخاصة تكنولوجيا، إذ في ظل مختلف التغييرات التي يمر بها االقتصاد العالمي بجانب التطورات الت

لتغيير جذري في مفاهيمها وسياساتها  تتعرضرنت، فإن إدارة املوارد البشرية ولوجيا املعلومات واالتصاالت خاصة شبكات االنتأتاحتها تكن

 واستراتيجياتها وممارساتها.

ا املجال تعزيز باشرة في مجال املوارد البشرية، وأنه على املختصين في هذتكنولوجيا والعوملة عناصر حيوية تؤثر ميرى بعض الباحثين أن الو 

واستخدام أساليب حديثة القدرات التنظيمية في استقطاب األفراد املؤهلين واالحتفاظ بهم وتنمية معارفهم وقدراتهم. وعليه فإن تبني استراتيجيات 

مما يستوجب إعادة النظر في الهياكل اإلدارية  ته التطورات واملستجدات املعاصرة،متطورة في مجال إدارة املوارد البشرية أصبح أمرا ملحا وواقعا فرض

من األساليب  للمنظمات وأنظمة إدارتها والتكنولوجيا املالئمة والثقافات، وقدرات ومؤهالت األفراد لتحقيق املنتظر منهم بأحسن أداء وتميز، والتحول 

من التقنيات أقص ى استفادة ممكنة وحتى يتم االستفادة  املجاالت. عاإلدارية التقليدية إلى أساليب متطورة مبنية على التقنية واملعلوماتية في جمي

نوع من التوافق بين العمليات التي تنطوي عليها هذه  املتطورة في شتى املجاالت بشكل عام وفي إدارة املوارد البشرية على وجه الخصوص يتعين إحداث

من كون نتائجه الذي تنبع أهميته ،  (Re engineering)عادة هندسة العمليات إمدخل اإلدارة وبين هذه التقنيات، ما يمكن أن يتحقق من خالل 

فوق أساليب التحسين األخرى بعشرات األضعاف، ذلك أنه يعتمد بالدرجة األولى على إعادة التفكير األساس ي والبدء من الصفر في توتحسيناته الجذرية 

أصبح من الضروري تبني هذا األسلوب في إدارة املوارد البشرية على وجه وقد تطبيقه.   كل ما يتعلق باملنظمة لضمان تحقيق املستوى املنتظر من
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لى الخصوص ملا يحققه من فوائد إدارية وتنظيمية وربحية وتنافسية للمنظمات، و ذلك يعتمد على مجموعة من املعايير واملواصفات التي تهدف إ

تحفيز األفراد لإلبداع في أدائهم، والتخلص من كل قيود البيروقراطية والتكرارية والنمطية،  تحسين أداء املنظمات في مختلف القطاعات، ويعمل على

 والنظر إلى األمور املحيطة بأعمالهم نظرة شاملة تساعد على تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة في كل فرد.

 في هذا اإلطار نطرح إشكالية هذه الدراسة التي نصيغها بالشكل التالي:

إعادة هندسة املوارد البشرية في تعزيز نظم عمل األداء العالي من وجهة نظر مسؤولي املوارد البشرية بمجموعة من ما مدى مساهمة          

 ؟بدولة الجزائر املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:

 ( ألهمية وحاجة مؤسساتهم إلعادة هندسة املوارد البشرية؟محل الدراسة اء املباشرين باملؤسسات االقتصاديةما مستوى إدراك املسيرين )الرؤس 

  نظم عمل األداء العالي؟حاجة مؤسساتهم للباملؤسسات محل الدراسة ما مستوى إدراك الرؤساء املباشرين 

  نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟ما مدى مساهمة إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية في توفير ودعم 

 ما مدى مساهمة االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟ 

 صادية ؟ ما مدى مساهمة إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقت 

  ما مدى مساهمة تغير أدوار ومؤهالت املوارد البشرية في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟ 

 أهمية الدراسة:
املوارد إعادة هندسة العمليات، وبالتغييرات التي يحدثها في إدارة  بأسلوب املبحوثةباملؤسسات  املسيرين في تعريفتساهم هذه الدراسة  

، وبالتالي البشرية، وكذا بممارسات نظم عمل األداء العالي الناتجة عن تحديث وتطوير هذه اإلدارة، والتي تساهم بشكل فعال في تحسين أداء األفراد

ى إعادة هندستها بما يتالءم والعمل عل ،في زيادة اهتمام املؤسسات املبحوثة بإدارة املوارد البشرية وتساهم هذه الدراسة كذلكتحسين أداء املؤسسات. 

تؤكد على ضرورة القيام في وقتنا الراهن مع املتطلبات الحالية والتوجهات الحديثة لهذه اإلدارة. خاصة وأن الظروف التي تعاني منها املؤسسات الجزائرية 

 بإعادة هندسة شاملة لجميع عمليات املؤسسة.

 أهداف الدراسة: 
هندسة املوارد البشرية في توفير وتعزيز نظم أو ممارسات األداء العالي،  على مدى مساهمة إعادةلتعرف نهدف من خالل هذه الدراسة إلى ا

وذلك باستطالع آراء املسيرين في بعض املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة نظرا لتعذر تشخيص واقع هذه املساهمة، بسبب عدم وجود مؤسسة 

 ارد البشرية وفق مراحلها وأساليبها املتعارف عليها. اقتصادية طبقت منهجية إعادة هندسة املو 

 املنهج املستخدم: 
فاالستكشاف قادنا إلى تشكيل فهم نظري للتغييرات الجذرية التي تحدثها  واالختباري، املنهجين االستكشافيبالجمع بين في هذه الدراسة قمنا 

لنتائج إعادة الهندسة وتفسير مساهمتها في تعزيز نظم عمل األداء العالي،  ومنهج االختبار مكننا من اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة وتفسير ا

منهج دراسة الحالة، أين قمنا باستخدام عدة أدوات لجمع البيانات أبرزها االستبانات الدراسة التطبيقية اعتمدنا تقنية أو  وإلنجازاملتحصل عليها. 

 واملقابالت نصف املوجهة واملالحظات غير املشاركة. 

 نموذج وفرضيات الدراسة:
 فرضيات التالية:استندت هذه الدراسة إلى ال 

 .تؤثر إعادة هندسة املوارد البشرية وأبعادها تأثيرا معنويا في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة الفرضية الرئيسية:

 الفرضيات الفرعية:

  باملؤسسات محل الدراسة. في تبني ممارسات األداء العاليتنظيم إدارة املوارد البشرية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلعادة 

 باملؤسسات  تبني ممارسات األداء العاليإدارة املوارد البشرية في و داللة إحصائية لالستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات في يوجد تأثير ذ

 محل الدراسة.

  باملؤسسات محل الدراسة. في تبني ممارسات األداء العاليتصميم عمليات املوارد البشرية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلعادة 

 في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة. ثير ذو داللة إحصائية لتغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسينيوجد تأ 
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 ويمكن تلخيص نموذج الدراسة في الشكل املوالي:

 (: نموذج الدراسة1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

            

 
 املصدر: من إعداد الباحثين                  

 :الدراسات السابقة
 نا على عدد من الدراسات املرتبطةمن خالل دراستنا هذه اطلع 

 بمتغيري إعادة هندسة املوارد البشرية ونظم عمل األداء العالي، لعل أهم هذه الدراسات نذكر: 

1. Cornet Annie,  Le reengineering face à ses contradictions, Intégrer l’humain au centre du processus, Thèse de 

doctorat en sciences de gestion, Département de Gestion, Faculté d’Economie de Gestion et de Sciences Sociales, 

Université de Liège, 2 volumes, mai 1998. 

لنموذج إعادة هندسة العمليات، خاصة أن تطبيق هذه العملية التغييرية بدا محفوفا باملخاطر في  هدفت هذه الرسالة إلى إجراء تحليل ونقد

واملفارقات  السنوات األولى لظهورها سواء من ناحية نطاق التطبيق أو آثاره. لذا قامت الباحثة بإجراء دراستين ميدانيتين تسمحان بتحديد التناقضات

. ولعل أهم نتيجة توصلت إليها الباحثة هو أن مقاومة ى صعوبات وعوامل فشل هذه العملية، مما يسلط الضوء علالناتجة عن تطبيق إعادة الهندسة

اره املوارد البشرية ملشروع إعادة الهندسة ليس مقاومة للتغيير في حد ذاته وليس سوء فهم لعقالنيته، بل هو مقاومة لطرق هذا التغيير وآلث

 ه. وللتناقضات الناتجة عن تطبيق

العالقات تايب إلهام، إمكانية تطبيق الهندسة اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة لتفعيل تسيير املوارد البشرية، دراسة حالة املعهد الدبلوماس ي و  .2

لوم ، رسالة دكتوراه في التنظيم السياس ي واإلداري، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية الع2001/2002الدولية الجزائري 

 .2011/2012، 3السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر 

عيل تسيير فهدفت هذه الدراسة للتعرف على آلية كل من أسلوبي الهندسة اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة ملعرفة مدى إمكانية تطبيقهما لت

توزيع استبانتين على عينة من موظفي املعهد، بف قامت الباحثة املوارد البشرية باملعهد الدبلوماس ي والعالقات الدولية الجزائري. ولتحقيق هذا الهد

املوظفين. وقد  تتمحور األولى حول معرفتهم بمفهوم الهندسة اإلدارية، ومدى انتشاره بينهم. وتتعلق الثانية بمدى وجود مبدأ الجودة الشاملة عند تكوين

ملهام اإلدارة وأهدافها، وأنها تمس بشكل كبير  ان يعتبرون الهندسة اإلدارية توضيحتوصلت الدراسة فيما يتعلق بالهندسة اإلدارية إلى أن املبحوثي

وتهدف إلى التحسين والتسيير األفضل. كما أنها ال تخدم املصالح الشخصية بقدر خدمتها للصالح العام، كونها تدعم العمل الجماعي  ،العمليات اإلدارية

 بشكل أساس ي. 

 والعالقات السياسية العلوم في مذكرة ماجستيرإسعون عمر، إعادة هندسة عمليات تطوير إدارة املوارد البشرية في اإلدارة الجزائرية،  .3

 السياسية العلوم الدولية، كلية والعالقات السياسية العلوم البشرية، قسم املوارد إدارة تخصص واإلداري، السياس ي التنظيم الدولية، فرع

 .2012/2013، 3م، جامعة الجزائر واإلعال 

 نظم عمل األداء العالي إعادة هندسة املوارد البشرية

 
  هيكلي:مجال 

 إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية

 مجال تكنولوجي: 

 االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات

  مجال فني:

 إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية

  مجال بشري:

 املوارد البشريةتغير أدوار ومؤهالت 

 االندماج الوظيفي

 

 التمكين

 املكافأة على أساس األداء
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واقع أداء هدفت هذه املذكرة إلى دراسة مدى تأثير إعادة هندسة عمليات تطوير إدارة املوارد البشرية في مهام اإلدارة الجزائرية، من خالل دراسة 

 إلى الدراسة أيضا تطرقت كما. البشرية مواردها كفاءة عدم وراء كانت التي األسباب إلى والتطرق  بها، مرت التي املراحل أهم بتشخيصهذه اإلدارة 

 للموارد التقديري  التسيير لبرنامج تطبيقها في العمومية الوظيفة مكانة على التركيز خالل من البشرية في اإلدارة الجزائرية، املوارد إدارة برامج مضمون 

 عن بهدف الكشف ،الجزائرية العمومية اإلدارة ومؤسسات مختلف إدارات في البشرية للموارد التقديري  التسيير مخطط البشرية، إضافة إلى تقييم

 وذلك من خالل البشرية، مواردها أداء من التحسين قصد الحديثة اإلدارية لألنماط مواكبتها ضرورة لتؤكد في األخير على منها، يعاني التي النقائص

 البشرية.  املوارد إدارة عمليات أهم بتطوير الكفيل اإلدارية الهندسة إعادة أسلوب تطبيق إمكانية

4. Mkamwa، Thadeus F,"The Impact of High Performance Work Systems in Irish Companies: An Examination 

of Company and Employee Outcomes, thesis, Dublin City University Business School, 2009. 

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بجمع ، م عمل األداء العالي على أداء املؤسسة وعلى أداء موظفيهاتأثير نظإلى معرفة هذه الدراسة  تهدف

. 2006مؤسسة في ايرلندا من خالل توزيع استبانة على املدراء العموميون ومسيرو املوارد البشرية بهذه املؤسسات، وذلك خالل سنة  132البيانات من 

كما كثف لنظم عمل األداء العالي يؤدي إلى زيادة االبتكار واإلنتاجية ويخفض في معدل التخلي اإلرادي عن العمل. وقد بينت الدراسة أن التطبيق امل

الدراسة إلى معرفة هل تتوسط تصورات األفراد نحو متطلبات العمل العالقة بين تصورهم ملمارسات إدارة املوارد البشرية من جهة والسلوك  تهدف

يون سسات مع املدراء العموماإلبداعي وسلوك املواطنة التنظيمية ونية البقاء من جهة أخرى. وبعد توزيع االستبيانات وإجراء املقابالت في خمس مؤ 

، توصلت الدراسة إلى أن تصورات األفراد اإليجابية نحو ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر على السلوك 2006املوارد البشرية خالل سنة  ومسيرو

 اإلبداعي واملواطنة ونية البقاء.

 اإلطار النظري للدراسة:
 إعادة هندسة املوارد البشرية: .1

 إعادة هندسة املوارد البشرية مفهوم .1.1

إعادة هندسة املوارد البشرية محاولة مخططة ومبرمجة لتعظيم قيمة املوارد البشرية، فال تقتصر على إعادة تكوين وتشكيل محتوى املعارف تعد 

 سيته،افواملهارات لدى رأس املال البشري وتفعيل استخدامه لصالح املؤسسة، وتحويله إلى رأس مال فكري قادر على تدعيم وتنمية قدرة املؤسسة وتن

تكوين، املسار وإنما تتجاوز ذلك إلى إعادة تصميم األدوات واألساليب التي يتم بها إعادة تصميم وتكوين رأس املال البشري في املنظمة ) االختيار، ال

  .املنهي،...(

واالعتماد على املصادر الخارجية، و  املضافة املنخفضة، ويرى أحد الباحثين أن إعادة هندسة املوارد البشرية تتضمن إلغاء الخدمات ذات القيمة

ويتم . (Igalens, 2010, 61) البشرية. املوارد ات ومكانة ودور مسيري نشاط على ابالغ االجديدة، والتي ستكون لها تأثير  استعمال تكنولوجيا املعلومات

 (Igalens, 2010, 61) ذلك وفق عدة أساليب نذكر منها:

 كلهم مديرين للموارد البشرية ) يصبحون  الذين على املسيرينأي توزيع وظيفة املوارد البشرية : وظيفة املوارد البشرية تقاسمTous 

DRH) .وبالتالي يتقاسمها كال من محترفي املوارد البشرية واملسيرين التنفيذيين ، 

  وكذلك من أجل إنتاج قيمة مضافة. املؤسسة،  أعمال ذلك ملواجهة املشاكل الجوهرية فيو  :املوارد البشريةالتخطيط االستراتيجي إلدارة

تكمن مهمته في مساعدة األفراد على حل املشاكل التي أين ، Business partner) في األعمال ) اهنا يصبح محترف املوارد البشرية شريك

 .ين اإلنتاجيةرقم األعمال وزيادة األرباح وتحس يتعرضون لها إلرضاء الزبائن بدون آجال وبأحسن األحوال، ورفع قيمة

 :أن إعادة  العمال، مع األخذ بعين االعتبار حقوق  عن األبعاد الجماعية للدفاعيأخذ بعين االعتبار  أي إعادة تصميم هيكل إعادة التصميم

بالنسبة (، بل يجب تطوير مكانتهم و دورهم PRHالوظيفة ) تصميم مسارات إدارة املوارد البشرية ال ينبغي أن يلغي وجود محترفي هذه

 العملية.     يتجمعوا في مراكز داخلية و خارجية من أجل االنتقال من اإلدارة املركزية إلى الوحدات للبعض، وعلى البعض اآلخر أن

ونطاق أكبر، الذي يعد من أهم الباحثين في هذا املجال إلى إعادة هندسة املوارد البشرية من زاويتين: نطاق أصغر  Lyl Spencer))وينظر ليل سبنسر 

 حيث يقصد بـ:

 ( إعادة هندسة املوارد البشرية على نطاق واسعMacro Reengineering :) 

إذن تحديد  فيجب إذا كان القيام بالعمل ضروريامن أساسه مقابل االستغناء عنه، ف في مدى الحاجة إلى القيام بالعمل هي إعادة التفكير

، ليكون العمل مناسبا إلعادة هندسته إذا (Outsourcingفيها أو عن طريق التعاقد مع جهات خارجية )إمكانية القيام به داخل املؤسسة من قبل موظ

  .(455، 2009)الشبلي، النسور،  كان ضروريا واستراتيجيا.

 من هنا نرى أن إعادة هندسة املوارد البشرية تعتمد على ثالث بدائل أساسية مرتبة كما يلي:
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 (Eliminationالتخلص أو إلغاء األنشطة ) - أ

 (Externalisation /Outsourcingالتعاقد خارجيا أو األخرجة)  - ب

 (Redesignإعادة التصميم ) - ج

 ( إعادة هندسة املوارد البشرية على نطاق أصغرMicro Reengineering :) 

اآللية الشخصية وأجهزة هي إعادة تصميم نظم العمل بصفة جذرية باستخدام تكنولوجيا املعلومات، ويشمل ذلك كل أنواع الحاسبات 

حقيق الهاتف الذكية املتطورة التي يتم استخدامها من قبل موظفين ذوي كفاءة وصالحية للقيام بتقديم خدمات كاملة إلى العمالء أو ألنفسهم لت

 .(18، 200)سبنسر،  تحسينات جوهرية فائقة في الجودة واإلنتاجية.

إحداث تغييرات جذرية في  تتضمنيمكن القول إن هذه األخيرة  املوارد البشرية عادة هندسةإل تلخيصا ملا سبق واستنادا إلى التعاريف املقدمة 

هذه اإلدارة   إعادة تصميم عملياتإدارة املوارد البشرية، وذلك على املستوى الهيكلي بإعادة تنظيم هذه اإلدارة في شكل فرق عمل، وعلى املستوى الفني ب

، وعلى املستوى التكنولوجي بالتحول إلى اإلدارة االلكترونية االستراتيجيةللتخلص من النشاطات التي ال تضيف قيمة، والتركيز فقط على األنشطة 

مون بها، لصالح الرؤساء الذين للموارد البشرية، وعلى املستوى البشري بتخلص موظفي إدارة املوارد البشرية من املهام اإلدارية والروتينية التي يقو 

ولصالح املرؤوسين بمشاركتهم في إدارة مسارهم الوظيفي ومتابعته  (Professionnels des ressources humainesموارد بشرية ) أخصائييصبحون 

أن إعادة هندسة املوارد البشرية هي إعادة لذا يمكن القول واألساسية في هذه اإلدارة.  االستراتيجيةبشكل آلي، مما يمكنهم من التركيز على املهام 

 لهذه اإلدارة. االستراتيجيةتصميم العمليات التي تمارسها إدارة املوارد البشرية للتخلص من العمل اإلداري الروتيني والتركيز على األنشطة 
 مجاالت التغيير في وظيفة املوارد البشرية  .2.1

إعادة هندسة املوارد البشرية هي مجموع التغييرات الجذرية التي تحدث في وظيفة املوارد البشرية، فإنه تم اعتماد منظور مجاالت أن باعتبار 

 أو محاور التغيير كأبعاد ملتغير إعادة الهندسة، وذلك لتغطية مختلف الجوانب في هذه الوظيفة التي سيمسها التغيير. 

 ها الباحثون في املجال التكنولوجي، املجال الهيكلي، املجال الفني، وأخيرا املجال البشري. تتمثل هذه املحاور مثلما حددو 

 أوال: املجال التكنولوجي إلعادة هندسة املوارد البشرية 

بتخفيض التكاليف، تقوم املنظمة بتغييرات تكنولوجية ملواجهة األوضاع الجديدة واقتناء التكنولوجيات الحديثة التي تعود عليها بالفائدة 

مهام الوظيفة، مما  تحسين الجودة،... وفي إدارة املوارد البشرية يتمثل التغيير التكنولوجي في اعتماد تقنيات وبرامج متطورة إلدارة شؤون األفراد وتسيير

 
 
ن بدون شك من تركيز موظفي املوارد يساهم في تخفيض وقت العمل وتحسين جودته وتخفيض التكاليف، إلى جانب تبني العمل االلكتروني الذي سيمك

املنظمة، باعتبار أن املهام التشغيلية لم تعد تحتل تلك املساحة التي  استراتيجيةوعلى تحقيق التوافق مع  ،للوظيفة االستراتيجيةالبشرية على املهام 

التالي التحول كانت تخصص لها سابقا. ولعل أهم تغيير نلمسه في هذه الوظيفة جراء إعادة هندستها هو األتمتة التامة لعملياتها بعد إعادة التصميم، وب

تخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات الناتج عن تبني مشاريع إعادة الهندسة للقائمين على املوارد إلى إدارة املوارد البشرية الكترونيا. كما يوفر االس

يمكن من تسهيل الالمركزية وتقاسم وظيفة املوارد البشرية في املنظمة، أين تعد يانات بين األفراد الفاعلين، و البشرية إمكانية التوزيع الجيد للمهام والب

ات التي يجب أن تتميز بها هذه الوظيفة واملؤسسة على العموم. كما تتيح تكنولوجيا املعلومات فرصا كبيرة لزيادة الفعالية هذه الصفات من الضروري

وبرامج اإلدارة الفردية والجماعية داخل املنظمة، وتساهم في تحسين ميزتها التنافسية. فالتطبيقات التي تجسدها هذه التكنولوجيات كالبريد االلكتروني 

كلها تؤدي إلى إعادة تشكيل العمليات الداخلية وتغيير جذري في التنظيم وفي  ن بعد وتدفق العمل واالنترانت.ندمجة والعمل التعاوني والعمل عامل

 االستراتيجيةالقدرات وفي اإلدارة عموما، وهذا كله يفيد في تحول وظيفة املوارد البشرية إلى وظيفة خالقة للقيمة من خالل التركيز على إسهاماتها 

 (33، 2009)ماتيس، جاكسون، .يتها للخدمات ذات القيمة املضافةوتنم

أتمتة عملياتها بشكل تام والتحول إلى  يؤديالتغيير التكنولوجي الذي يمس إدارة املوارد البشرية بشكل جذري س وتلخيصا ملا سبق يمكن القول أن

    للموارد البشرية. لكترونيةاإلدارة إلى اإل 
 ثانيا: املجال الهيكلي إلعادة هندسة املوارد البشرية

، أي أن األداء يتحدد على أساس تصرف موذج " األداء/ التصرف/ التصميمإلى وقت قريب كانت املنظمات التقليدية تبنى على أساس ن

 اه هذا التصميم. املنظمة، وهذا األخير يتحدد بناء على تصميمها، ومن ثمة يعتمد تحسين األداء بشكل كلي على اتج

قادرين على  هذا النموذج التقليدي يأخذ باالعتبار تحديات األداء التي تهم أصحاب األسهم فقط من نتائج مالية وتسويقية... وينظر لألفراد على أنهم

لى وجود أفراد ال تتوفر فيهم القدرة الكثير من تحديات األداء التي تعتمد ع حاليا تواجه املنظمات الحديثةالعمل لكن ينقصهم التوجيه السليم. لكن 

أي أن يكون األداء متعدد األبعاد، والبد  ،وبالتالي يصبح البديل األنسب للنموذج السابق هو نموذج " األداء/ الغرض/ السلوك/ املبادرات" ،على العمل

 أن تستفيد كل األطراف في املنظمة من وجود أهداف أداء محددة تعكس التحديات املوجودة. 
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شكل التغيير، كما أنه ليس كل األفراد ذوي قدرة ورغبة في العمل بل يجب التعرف على األفراد الذين هم بحاجة إلى تغيير في سلوكهم وقدراتهم، وتحديد 

ك أو ال، وذلك وتقييم مصادر االستعداد والتردد بين األفراد داخل املنظمة. وهنا يجب صياغة مجموعة من املبادرات سواء تلك التي يحركها السلو 

كل ما سبق تعمل إعادة هندسة املوارد  .(281، 2008)سميث، لصياغة الرؤيا والسبب الداعي لها، وتنفيذ التغيير الالزم لتحقيق األداء املطلوب. 

منظمة، بتغيير الهيكل التنظيمي للالبشرية أو باألحرى إعادة هندسة العمليات على تحقيقه من خالل التغييرات الهيكلية الجذرية التي تحدثها، أين تعنى 

إلشراف والعالقات بين يشمل توزيع املناصب واملسؤوليات ومصادر اتخاذ القرارات، درجة الرسمية واملركزية، نطاق اوهيكل اإلدارات الفرعية، ما 

ة تنظيم الوظيفة، بحيث يتغير توزيع املناصب واملهام التغييرات الهيكلية في إعاد، أما في وظيفة املوارد البشرية فتتمثل هذا بالنسبة للمنظمة .األفراد

  .فز واملكافآت، وتقييم األداءواملسؤوليات، وتتغير نظم املوارد البشرية املعتمدة كنظم الحوا

 
 
 : املجال الفني إلعادة هندسة املوارد البشرية ثالثا

 يلي:تعتمد إعادة هندسة املوارد البشرية على ثالث بدائل أساسية مرتبة كما 

 :التي ال تضيف قيمة (، أي إلغاء الخدمات واألنشطة ذات القيمة الضئيلة )  التخلص 

يتم التخلص منها. والنشاط  حيث ،تضييع الوقت واألموال في إعادة هندسة األعمال أو املنتجات أو الخدمات التي ال تحتاجها املنظمة وذلك لعدم

، مثل إعداد التقارير التي ال يقرؤها أحد، والقيام كان هذا العميل داخليا أو خارجيااملقصود هنا هو النشاط الذي ال يالحظ العميل غيابه، سواء 

 ص من تكلفتها. بأنشطة التدقيق املتكررة... فهذه األنشطة تعد هدرا للموارد وال تضيف قيمة، والتخلص منها يعني التخل

 :ومقدمي الخدمات لها،تنطوي األخرجة على عالقة وثيقة بين املؤسسة   األخرجة 

، حيث تعني إسناد الخدمات واألنشطة التي يمكن تقديمها بأقل تكلفة أو بأعلى جودة من قبل أطراف من خارج استراتيجيةشراكة  أكثر من فهي

 ,Guilloux) بنشاط يمكن الحصول عليه بتكلفة أقل أو بجودة أعلى من مقدم خدمات خارجي. املؤسسة، وذلك حتى تتفادى هذه األخيرة القيام

أكثر، وتمكنها من أداء دور أساس ي وفعال واستراتيجي من خالل  استراتيجيةوبالتالي تسمح إلدارة املوارد البشرية بالعمل على أنشطة  (123 ,2007

شطة التي ترفع أخرجة التسيير اإلداري مع االحتفاظ داخليا بالقرارات اإلدارية. إذن تمكن أخرجة أنشطة املوارد البشرية من توفير الوقت والجهد  لألن

رجتها إلى مقدم خدمات خارجي ليست مهمة أو ليس لها قيمة مضافة، بل قد تكون القيمة املضافة للمنظمة، وهذا ال يعني أن األنشطة التي تمت أخ

إلدارة املوارد البشرية التي تسعى املنظمة من خالل إعادة الهندسة إلى تخصيص كل  االستراتيجيةمهمة جدا، لكن التركيز األكبر سيكون على األنشطة 

 ((Chardin, Bouvard, 2008, 02 الوقت والجهد لها.

  :إسنادها إلى أطراف خارجية، إذ على  والتي ال يمكن العالية االستراتيجيةيقصد به إعادة تصميم األنشطة ذات األهمية  إعادة التصميم

أو الكفاءات الجوهرية، بل تتوالها بنفسها، ذلك أن أهم مصادر امليزة التنافسية  االستراتيجيةاملؤسسة أال تشرك األطراف الخارجية في األمور 

للمؤسسة والقابل لالحتفاظ به هو املوارد البشرية. وقد يتم كذلك تصميم عملية جديدة تماما. ومن متطلبات عملية التصميم وإعادة 

)هامر، إلى مستوى التنفيذ الفعلي.  يها وتحويلها من املستوى املفاهيمالتصميم القدرة على تصور طريقة جديدة لعمل األشياء، ومن ثمة صياغت

 .(165، 2000ستانتن، 

إلغاء األنشطة التي ال تضيف قيمة، وأخرجة األنشطة اإلدارية التي تكون تكلفتها أكبر إذا ي إدارة املوارد البشرية بمن هنا يتجسد التغيير الفني ف

 وبقيمة مضافة أكبر. استراتيجيةأنجزت في املؤسسة، وإعادة تصميم باقي العمليات لتصبح أكثر 

 
 
 إلعادة هندسة املوارد البشرية : املجال البشري رابعا

 يقصد به تغيير األفراد القائمين على العمل، وذلك إما باالستغناء عن بعضهم وإحالل آخرين في محلهم، أو برفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم

كمين في هذه التكنولوجيا، أصبح من ، فنظرا لتزايد أهمية تكنولوجيا املعلومات في املنظمة، ونظرا للدور األساس ي الذي يمارسه املتحوقيمهم....

اء جماعيا الضروري للمنظمات امتالك موارد بشرية تشكل استثمارا لها ملا تملكه من معارف ومهارات ومرونة في العمل، وتجميعها في شكل فرق تقدم أد

ظمة العمل الدولية ( تتحقق فقط إذا تم الجمع بين وتتكامل معا لتزداد فعاليتها، خاصة وأن أكبر املكاسب في أداء املنظمات ) كما تشير تقارير من

 (253، 208)الزيادات،   التكنولوجيا الجديدة وإجراء تغييرات واسعة في نظم العمل، مثل المركزية القرارات وتنظيم العمل في شكل فرق،...

لذي تسعى إعادة الهندسة إلى تفعيله هو تقديم استراتيجيات تهدف وبالعودة إلى إدارة املوارد البشرية ودورها في بناء صناع املعرفة فإن دورها الجديد وا

سة من صناع إلى تكوين هؤالء األفراد واالحتفاظ بهم ومكافأتهم، بل األكثر من ذلك  تسعى إعادة هندسة املوارد البشرية إلى جعل كل األفراد باملؤس

ثمار في تعلم األفراد هو طريقة جديدة لخلق سوق عمل داخلي ترتكز عليه املنظمة في املعرفة.  لذا تتبنى استراتيجيات إعادة الهندسة فلسفة أن االست

املوارد البشرية   بناء مواردها البشرية، أي العمل على تنمية مهارات املنظمة بشكل متطور يقلل من اعتمادها على املصادر الخارجية. ولهذا فإن دور إدارة

أصبح الدمج بين العمل والتعلم السمة األساسية لها، ولم يعد  حيثمفاهيمها تعدت تلك املفاهيم التقليدية، لم يعد ذلك الدور اإلداري الروتيني، و 

والذي ساهم في توليد  باإلمكان التمييز بين أداء األفراد في كونه تعلما أو أداء للمهام التنظيمية. وقد أسفر ذلك عن تكوين مفهوم العمل ذي األداء املتميز

أنه ال يوجد طريقا متميزا واحدا ألداء املهام  (,Mabey et al, 2000)فة وفي خلق قيمة مضافة للمنظمة. كما الحظ بعض الباحثين أمثال منتوج املعر 
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سواء  لموظفينبل تعمل املنظمات على رفع القدرات التكيفية لدى األشخاص، والتي تنشأ من التعامل ما بين الفرد واملكونات التي تنتج التعلم الفعال ل

 (237، 2010)الساعدي،  كان ذلك باألساليب الرسمية أو غير الرسمية.

التغيير البشري في إدارة املوارد البشرية سيركز على تخلص موظفي إدارة املوارد البشرية من املهام اإلدارية والروتينية التي ومنه يمكن القول أن 

ولصالح املرؤوسين بمشاركتهم في إدارة مسارهم الوظيفي ومتابعته بشكل آلي،  بشرية موارد أخصائييقومون بها لصالح الرؤساء الذين يصبحون 

 .واألساسية في هذه اإلدارة االستراتيجيةمما يمكنهم من التركيز على املهام 

 أنظمة عمل األداء العالي .2

 ظهور أنظمة عمل األداء العالي ومفهومها .1.2

أنظمة عمل األداء العالي حدث في بعض الوقت، وله جذوره في القرن املاض ي وسط الثورة ( بأن مفهوم وأفكار Barnes, 2001يشير بارنز )

فأثناء هذه املرحلة أدرك القطاع الصناعي في أمريكا وصول مستوى املنافسة العاملية إلى حد  ئة الصناعية في الواليات املتحدة.التي حدثت في مرحلة البي

خصبة  امواد عن هذه الفترة شكلتمجددا بعمليات التصنيع الحقيقية واملوثوق بها، لذا فاملفاهيم التي نشأت وشعر املسؤولون بضرورة التفكير  ،كبير

 . (87، 2009)العنزي، العبادي،  .ومكونات رئيسية ملستوى نظم عمل األداء العالي

أن أنظمة عمل األداء العالي توظف  (Hui et Al, 2010 – Kristensen, 2011, Foley et Al, 2012ذكر العديد من الباحثين )وقد 

ي أو املدخل املدخل اإلداري االستراتيجي لتحقيق األداء العالي من خالل استخدام املوارد البشرية، والذي يختلف بدرجة كبيرة عن املدخل البيروقراط

أسباب وجود منظمات ذات أداء عالي، وذلك باملوازاة مع  الهرمي التقليدي. حيث ظهرت هذه الحركة في بريطانيا مركزة على األداء في مواقع العمل وتدرس

تمثلت في األبحاث التي قام بها معهد املوارد البشرية   ظهور حركة تكنولوجيا األداء البشري في الواليات املتحدة األمريكية، كما كان لها امتدادات دولية

(، لذا يرى بعض الباحثين أنه من الصعب تقديم تعريف IFTDOالتدريب والتنمية )( بالتعاون مع االتحاد الدولي ملنظمات IDPوالتنمية البريطاني )

ب تعقد محدد للعمل ذو األداء العالي أو املنظمات ذات األداء العالي بسبب حداثة الدراسات حول املوضوع والنظر إليه من منظورات مختلفة، وبسب

 (. 158، 2003)درة،  د اجتماعية تنموية ترتبط باملوارد البشرية املوجودة باملنظمات.الظاهرة كونها ذات أبعاد اقتصادية تتعلق بالسوق، وأبعا

هذا املصطلح أكثر ندرج فيما يلي مجموعة من التعاريف لبعض الباحثين في إدارة املوارد البشرية، مع تحديد التسمية املعتمدة من قبلهم  ولتوضيح

 .األداء العاليمارسات إدارة واملمارسات التي تبنوها ضمن م

 (: مفهوم وممارسات منظومة عمل األداء العالي بمنظور بعض الباحثين1جدول)
 الباحثين التسمية املفهوم املمارسات

 االختيار الجيد،  -

 التدريب،  -

تقييم األداء استنادا على السلوك  -

 ومعايير اإلنجاز،

 نظم املكافأة، -

 مشاركة األرباح -

البشرية التي تؤثر في هي ممارسات إدارة املوارد 

االلتزام التنظيمي مما يؤدي إلى انعكاس أثرها على 

 أداء املنظمة.

ممارسات 

عمل األداء 

 العالي

Walton (1995), Wood (1999), Ramsay, Scholarios 

and Harley (2000), Godard (2001), Whitner 

(2001), Godard (2004),  Boxall and Macky (2009) 

 ماعي،العمل الج -

 تقاسم املعلومات، -

 تصميم العمل املرن، -

هي ممارسات إدارة املوارد البشرية التي تؤكد على 

 التوجه نحو معارف ومهارات العاملين.

ممارسات 

عمل األداء 

 العالي

Lawler (1986), Pil and Macduffie (1996), 

Vandenberg et al (1999), Zatzick and Iverson 

(2006), Boxall and Macky (2007), Boxall and 

Macky (2008). 

 التدريب املكثف، -

 التدريب على حل املشكالت، -

 اتخاذ القرارات الالمركزية، -

 الفرق املدارة ذاتيا، -

 تصميم العمل املرن. -

هي املمارسات التي تحسن سلوك العاملين، ومن 

ثمة تؤدي إلى سلوكيات العمل املبدعة في مكان 

 العمل بحد ذاته.

 ممارسات

العمل 

 املتقدمة

Ichniowski et al (1996), Guthrie (2001), Guest, 

Conway, Michie and Sheeham (2003). 

 فرق العمل، -

 اإلثراء الوظيفي، -

 التناوب الوظيفي، -

 الجودة، -

 التدريب املكثف واملتعدد. -

ممارسات  هي املشاركة في تصميم العمل باملنظمة.

 العمل 

Berg, Appelbaum, Bailey and Kallerberg (1996), 

Godard (2001), Godard (2004), Boxall and Macky 

(2007). 

 

 باالعتماد على: املصدر: من إعداد الباحثين

- Mkamwa، Thadeus F, The Impact of High Performance Work Systems in Irish Companies: An Examination of Company and 

Employee Outcomes، thesis ،Dublin City University Business School, 2009, P:2. 
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، ص 2011، 89ابعة والثالثون، العدد سعد علي حمود العنزي وآخرون، أنظمة عمل األداء العالي كمنهج لتعزيز إدارة املوهبة في املنظمات، مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة الر  -

94. 

-Daniel Beaupré et Julie Cloutier, La gestion à "haute performance" dans la fonction publique québécoise : pratiques 

mobilisatrices et cohérence, Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 62, n° 3, 2007, p. 517.  

 
د على بعضها البعض، مشكلة ما يسمى بأفضلية التجميع، والتي تقود إلى تحقيق ومع ذلك يتفق غالبية الباحثين على أن ممارسات األداء العالي تعتم

تجاه  مخرجات تنظيمية فائقة املستوى، حيث تسعى إلى إدارة وضم وتمكين العاملين لتحقيق التوافق بينهم وبين بيئة عملهم بطريقة يلتزمون فيها

  تدامة.منظماتهم بما يحقق األداء العالي وامليزة التنافسية املس

ممارسات أو نظم األداء العالي هي مجموع املمارسات املنسجمة مع أهداف املنظمة، والتي توافق بين املوارد البشرية مما سبق يمكن القول أن 

خالل عمليات ، وهو ما يمكن الوصول إليه من وتكنولوجيا املعلومات بشكل مبدع ومتجدد للوصول إلى األداء العالي للمنظمة ولرأس مالها البشري 

ر بدون شك املمارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية إلى ممارسات أكثر فاعلية تمكن ل وتطو  من تحقيق أعلى  إعادة هندسة املوارد البشرية التي تحو 

 مستويات من األداء.

 :مبادئ أنظمة عمل األداء العالي .2.2

ين تعد كتل البناء األساسية للمدراء الذين يريدون خلق نظم عمل األداء العالي في هناك أربعة مبادئ أساسية تدعم ممارسات األداء العالي، أ

 منظماتهم. كما أصبحت هذه املبادئ املؤسس الهام للنظريات الحالية في إدارة املوارد البشرية.  

  ويمكن توضيح هذه املبادئ فيما يلي:

 
 
 (Shared informationمبدأ تقاسم املعلومات ): أوال

التغيرات الحالية في مختلف املجاالت ومع ظهور برامج الجودة الشاملة والتحسين املستمر وإعادة هندسة العمليات أصبحت املنظمات مع 

تتعلق هذه  تعتمد على الخبرات، وجعل العاملين قادرين على توقع وحل املشاكل التي تواجههم في العمل، مما يفرض توفير املعلومات الالزمة لهم، حيث

وعائداتها وربحيتها وردود أفعال الزبائن... كما تمثل تحديا للمسيرين الذين يطورون نظم  ملعلومات بكمية وجودة مخرجات وحدة العمل وتكاليفهاا

تغييرات التنظيمية المعلومات تزود األفراد باملعلومات الالزمة واآلنية لعملهم، مما يمكنهم من تقديم اقتراحاتهم لتحسين العمل، ويؤدي إلى تجاوبهم مع 

 يشعرهم بااللتزام أكثر. و 

الرابط بين أعمالهم وأداء وكلما كان تقاسم املعلومات وتبادلها واسعا وشفافا كلما كانت مساهمة العاملين فاعلة أكثر في نجاح املنظمة بتمكنهم من رؤية 

  (10، 2011)العنزي،  .هذه األخيرة

 
 
 (:Knowledge Development: مبدأ تطوير املعرفة )ثانيا

تسعى املنظمات للمنافسة من خالل مواردها البشرية التي تستثمر في تطويرها من خالل اختيار أفضل املترشحين عند التوظيف، وإعطاء 

لتغيير من الفرص للعاملين لصقل مواهبهم بشكل مستمر، لذا تعمل أنظمة عمل األداء العالي على التغيير من ملسة العمل إلى عمل املعرفة، وعلى ا

 متطلبات املهارة واملعرفة لدى العاملين... وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق التعلم املستمر.

 
 
 (Performance-Reward linkage: مبدأ ربط األداء باملكافأة )ثالثا

وفق األداء إلى جذب الكفاءات املتميزة واإلبقاء على العاملين من ذوي األداء العالي ليكونوا نموذجا لجميع أفراد املنظمة.  يؤدي نظام املكافأة

لقاء جهودهم. لذا تعتمد هذه األخيرة عدة أنواع من خطط التعويضات لربط الحافز باألداء حتى يحظى األفراد ذوو املستوى العالي باالعتراف واملكافأة 

بيانات  توفر الحوافز تحليال لقدرات الفرد الكلية وطاقاته الكامنة، بما يسمح له باتخاذ قرارات حكيمة لتحقيق أغراض معينة، فهي عبارة عن جمعو 

 . لبيانات لتقدير الحوافز املناسبةعن األداء السابق والحالي للفرد فضال عن سلوكه في العمل، ومن ثم تدقيق تلك ا

 
 
 (Egalitarianismاملساواة ): مبدأ رابعا

تسمح أنظمة عمل األداء العالي لألفراد باتخاذ القرارات مهما كان مستواهم التنظيمي، حيث أن املعارف الضمنية والخبرات التي اكتسبها 

بنى العمل على مفاهيم تعاونية تحقق األفراد تمكنهم من إحداث الفرق في املنظمة أفضل في بعض األحيان من املدراء في املستويات العليا. لذا يجب أن ي

 ( Bohlander, 2004 ) املساواة بين جميع األفراد مهما كان مستواهم الوظيفي.

 نتائج أنظمة عمل األداء العالي وفق منظور إعادة الهندسة .3.2

د ذاتها تضمن نظم عمل األداء العالي التوافق بين املمارسات الفردية وتؤثر في األفراد بالطريقة نفسها، لذا تعد هذه النظم ميزة تنافسية في ح

احتواء العاملين  تتوفر في املنظمات التي تمتلك موارد بشرية مؤهلة ومتجهة نحو تحقيق التميز، والتي تدعم قيمها الجوهرية في اتخاذ القرار وتتمكن من

لي، وبالتركيز وتنظيم الذات...هذه النظم ترتكز على مجموعة من األبعاد، حيث ومن خالل اطالعنا على األدبيات املتعلقة بموضوع أنظمة عمل األداء العا

ي تعد من املمارسات الحديثة واملتميزة في على ممارسات إدارة املوارد البشرية الناتجة عن التغيرات الجذرية التي تنتج عن عملية إعادة الهندسة، والت
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ة، والتي مجال املوارد البشرية، يمكن القول أنه يمكن اعتبار هذه األبعاد من أهم العناصر الناتجة عن عملية إعادة هندسة وظيفة املوارد البشري

 ر في:هذه العناص (Lawler, 2008)تساهم بشكل واضح في تحسين أداء األفراد باملنظمات. وقد حدد 

 
 
 ( Job engagement: االندماج الوظيفي )أوال

من املهم جدا للمنظمة غرس شعور االنسجام والوحدة بين مواردها البشرية لترسيخ رؤيتها ورسالتها، ويمكن تحقيق ذلك عندما تحول جهود 

وتحفيزهم نحو تحقيق مستويات عالية من األداء، وإظهار املزيد من هذه املوارد إلى مبدأ االلتزام بأن تلجأ املنظمات إلى أداة قوية وأساسية لدفع األفراد 

األول  السلوكيات االيجابية في العمل، وهذا من خالل االندماج الوظيفي، ذلك أن جل املنظمات أدركت أن الرضا الوظيفي لم يعد بالضرورة املحدد

 ,M Grace ) د وتجعله أكثر ارتباطا بعمله وبمنظمته هو الضامن األساس ي ألدائه.واألساس ي لوالء الفرد وأدائه، بل توفير بيئة عمل أكثر احتواء للفر 

Smoak, 2008, 70.) 
قا ويعرف االندماج الوظيفي بأنه "االرتباط العالي الذي يشعر الفرد باالنتماء إلى منظمته"، إذ يتعلق بما يقوم به املوظفون وبسلوكهم وف

 ) ".أهدافهم وأهداف املنظمة. كما ينظر إليه على أنه "اتجاه ايجابي يحمله األفراد نحو منظماتهم وقيمهاألدوارهم وعملهم ومساهمتهم في تحقيق 

Dernovsek , 2008.) ،أي أن األفراد املندمجون يدركون أهمية البيئة التنظيمية وعالقاتهم فيما بينهم وطريقة عملهم في تحسين أدائهم الوظيفي

  وبالتالي تحسين أداء املنظمة
 
ن التغييرات الجذرية التي تحدثها عمليات إعادة الهندسة في وظيفة املوارد البشرية من تبني عدة التي ينتمون إليها. وتمك

 (81، 2010)العبادي، الجاف،  استراتيجيات لزيادة االندماج الوظيفي، تتمثل هذه االستراتيجيات واألساليب فيما يلي:

 :تصميم العمل. وميز الباحثون ثالث خصائص  يعتمد االندماج أساسا على طريقة حافزا داخليا للفرد، حيثيعد   طبيعة العمل في حد ذاته

 العمل حتى يكون محفزا للفرد وهي مطلوبة في

 يجب أن يتلقى األفراد مالحظات حول أدائهم وأن يقدموا مالحظاتهم كذلك. - أ

 مهاراتهم وقدراتهم ألداء عملهم بفعالية.يجب أن ينظر األفراد إلى مناصبهم على أنها تتطلب استخدام  - ب

 يجب أن يشعر األفراد أن لديهم درجة عالية من ضبط النفس حول تحديد األهداف الخاصة بهم وتحديد املسارات لتحقيق هذه األهداف.      - ج

 :االتجاهات االيجابية في العمل، وتطوير حركة مهام  التي تشجع وير الثقافة التنظيميةزيادة االندماج بشكل عام بتط استراتيجيةترتبط  بيئة العمل

ملا  األفراد وتخفيض ضغوط العمل. فتفكير املنظمة في إدماج موظفيها نابع من استعداد املوظفين لالندماج، وااللتزام نابع من شعورهم بالفخر

أخذ باالعتبار جوانب معينة من بيئة العمل، وخاصة أيضا إلى  االستراتيجيةتمثله املنظمة لهم، من حيث الخدمة والجودة والقيمة. وتحتاج 

صياغة وتطبيق سياسات إدارة عالقات املواهب، والتي تهتم  االستراتيجيةاالتصاالت واملوازنة بين العمل والحياة وظروف العمل. ويمكن أن تشمل 

 واالعتراف بقيمتهم. ببناء عالقات فعالة مع األفراد في أدوارهم، ومعاملة األفراد على نحو الئق ومالئم،

 :أساس خلق ثقافة التعلم االستراتيجيةيجب أن تكون هذه  فرص النمو الشخص ي 

فين األدوار، وذلك عن طريق االستخدام األفضل والواسع ملواهبهم. وينظر لثقافة التعلم على أنها وسيلة النمو التي من شأنها أن تشجع املوظ وتطوير

ة التعلم ار على االلتزام بمجموعة من السلوكيات التقديرية االيجابية بما في ذلك التعلم، وتحتوي على الخصائص التالية: التخويل وليس اإلشراف، إد

ارف الذاتي وليس األوامر، وبناء قدرات طويلة األجل وليست تصحيحات على املدى القصير، وهذا ما يحدث عندما يسعى األفراد بجد الكتساب املع

 واملهارات التي تعزز أهداف املنظمة. 

 
 
 : التحفيز على أساس األداءثانيا

رية وفي كامل املؤسسة على حد سواء تتغير النظرة التقليدية لنظام الحوافز املعتمد بإحداث التغيير الجذري الالزم في وظيفة املوارد البش

من والء األفراد  باملنظمات، أين ينتقل إلى االعتماد على املهارات وعلى املشاركة في الربح وعلى ملكية املوظفين... وهذا ما يضمن النمو الشخص ي، ويزيد

تاج املنظمات للبحث عن سبل ربط عملية الدفع باألداء من أجل تحفيز تركيز األفراد على النتائج املفيدة لهم الرتباط مصيرهم بنجاح املنظمة. حيث تح

ويعتمد تبني نظم الحوافز على أساس  وللمنظمة ككل. لذا تتخذ هذه الحوافز أشكاال عديدة منها املشاركة في الربح، ملكية األسهم، مرونة الوقت...

 (536، 2009)ماتيس، جاكسون،  االفتراضات هي:األداء على مجموعة من 

 .تساهم بعض األعمال في تحقيق نجاح منظمات أكثر من غيرها 

 .يقدم بعض األفراد مستويات أداء أفضل وإنتاجية أكبر من غيرهم 

 .يجب أن يحصل األفراد الذين يقدمون مستويات أداء أفضل على تعويضات إضافية 

 (Armstrong , 117)وتساهم النظم الجديدة للحوافز في: 

  املنظمة. استراتيجيةتطوير استراتيجيات توفر دعما انسيابيا مؤثرا للمهارات الالزمة لتنفيذ 

 .تبني سياسات إدارة التعويضات واألداء التي تجتذب وتحافظ وتحفز األفراد ذوو األداء العالي 

  الفعالة من خالل اهتمام األفراد بتطوير قدراتهم وإنتاجيتهم وخبراتهم ومعارفهم.تحقيق منظومة عمل األداء العالي 
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 .تطوير أداء املنظمة من خالل اإلبداع الناتج عن تحفيز األفراد 

 رفع الروح املعنوية نتيجة رضا الفرد عن املنظمة التي يعمل فيها، مما يزيد والءه لها وينمي التزامه بتحقيق أهدافها 

  للمنظمة وأداء األفراد. االستراتيجيةإيجاد ارتباط فعال بين األهداف 

 .تحسين النتائج التنظيمية ومكافأة األفراد حسب مساهمة كل منهم في تحقيقها 

 .إعطاء ثقل نوعي لالختالفات في مستويات األداء الفردي بين العاملين 

  على الحفاظ على العاملين وتقليل معدالت دوران العمل واالستفادة من التدريب أو تحقيق أهداف إدارة املوارد البشرية كزيادة قدرة املنظمة

 مكافأة األفراد على السلوكيات اآلمنة أو على مستويات حضورهم.

 
 
 (Empowerement: التمكين )ثالثا

راطي املبني على كثرة اإلجراءات يأتي التمكين في مقدمة متطلبات التفوق أو التميز، حيث يصف تنظيم العمل بعيدا عن النظام البيروق

بداع ولتحقيق والقواعد وااللتزام بالعمل بها، إذ ينظر له على أنه منح القوة ) عن طريق االستقاللية واإلمكانيات الالزمة( لفريق العمل لتشجيع اإل 

صنع القرارات وإمكانية التصرف كشركاء في العمل مع كما يعرف على أنه "منح القدرة واالستقاللية في  (. Thévent et autre, 2009, 354 ) الجودة.

م التركيز على املستويات اإلدارية الدنيا، فال يعني تفويض األفراد لصالحيات صنع القرار فقط، ولكنه يعني أيضا وضع األهداف والسماح له

مة، ومحاولة تغيير الثقافة التقليدية السائدة املبنية على فهو تقنية جديدة لتحرير الطاقات البشرية في املنظ،  ( Ettorre, 1997, 04)باملشاركة".

 الفكر التايلوري بكون الفرد يأتي للمنظمة للعمل فقط إلى ثقافة جديدة مبنية على الرؤية واألهداف املشتركة.

عامل مهم يرتبط  ستراتيجيتهاواوقد توصل بعض الباحثين إلى حقيقة أن توفير إمكانية الوصول إلى املعلومات التي تخص املنظمة وأهدافها 

م بالتمكين، ألن امتالك معلومات ومعارف عن املنظمة وعالقتها باملحيط الخارجي سيمنح األفراد اإلحساس بملكية املنظمة ويوضح لهم أدواره

وهذا ما يجعلهم بمثابة شركاء في هذه امللكية التي تعمل إدارتها على مصارحة العاملين  (، Appelbaum,2000,249)وسلوكياتهم لتحقيق نجاحها، 

 ومشاركتهم باملعلومات مما يساهم في تمكينهم بشكل كبير. 

لومات التي وتقنياتها املختلفة في تسهيل حصول األفراد على البيانات واملععلوماتية وفي هذا اإلطار ساهمت إعادة الهندسة من خالل الثورة امل

بح األفراد يحتاجونها عند اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى الرجوع إلى املستويات العليا، وعزز ذلك اتساع نطاق خبرة املستويات التشغيلية، حيث أص

أكثر من غيرهم ما املطلوب نتيجة عمليات إعادة الهندسة وغيرها من مداخل التغيير األخرى خبراء في مجال عملهم وبعملياتهم اليومية، أين يعرفون 

 (490، 2011)املبيضين، الطراونة، تعتمدها منظمات اليوم.  استراتيجيةمنهم... مما جعل خيار التمكين 

صميم املهام ومجمل القول أن املنظمة التي تقرر االتجاه نحو التمكين تلزم نفسها ببناء فرق عمل داخل هياكلها، األمر الذي يتطلب إعادة النظر في ت

 التمكين املعتمدة. استراتيجيةواألدوار واملسؤوليات، وإحداث تغييرات تنظيمية جذرية من شأنها ترسيخ 

 اإلطار التطبيقي:
 املنهجي للدراسة:االطار  .1

( واختبار ثباتها االستبانةالدراسة ) أداة من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من اإلجراءات تمثلت في تصميم

 وصدقها ثم تحليل خصائص مفردات عينة الدراسة.

 تصميم أداة الدراسة: .1.1

تم توجيهه للرؤساء باملؤسسات املعنية بالدراسة الستطالع آرائهم حول  ، وقداملعلومات أساسية لجمع كأداةاعتمدنا في دراستنا على االستبيان 

االستبيان إلى قسمين؛ األول تضمن ست . وقد قسم مدى حاجة مؤسساتهم إلى إعادة هندسة عمليات املوارد البشرية وكذا أهمية ممارسات األداء العالي

أما القسم الثاني فتضمن محوري  .، املؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرةالجنس والسنفقرات تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثين، وهي 

عبارة قياس. ويتعلق املحور الثاني  36، ويتضمن أبعاد والذي يضم أربعة يتعلق املحور األول باملتغير املستقل إعادة هندسة املوارد البشرية، .االستبيان

 عبارة. 16باملتغير التابع نظم عمل أو ممارسات األداء العالي بأبعاده املختلفة، ويضم 

اإلجابة من  بحيث كلما اقتربت ،تم توزيع األوزان على البدائل الخمس أين ،( الخماس يLikert) تم اعتماد مقياس ليكرتعلى عبارات القياس ولإلجابة 

  ( كلما كانت املوافقة بشكل أكبر.5)

بسبع مؤسسات اقتصادية تنوعت بين الخدمية والصناعية، وبين الكبيرة واملتوسطة، وبين املستقلة والتابعة  تم توزيعه على الرؤساء وقد

استبانة،  119استبيان استرد منه  145تم توزيع  ، حيث2018خالل شهر جانفي تمت ملؤسسة أخرى، وبين الخاصة والعامة، وذلك عبر زيارات ميدانية 

استبانة. والجدول املوالي يوضح توزيع  115استبانات، وبالتالي قدر عدد االستبانات الصالحة للتحليل بـ  04، حذفت منها %82.06أي بنسبة استرجاع 

 االستبيانات حسب املؤسسات املبحوثة: 



 وآخرون أحالم خان            .....                                                                               إعادة هندسة املوارد البشرية كآلية دعم لنظم عمل األداء العايل باملنظمات  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019 
 160 

 

 سات املبحوثةتوزيع االستبيان على رؤساء املؤس :(2جدول)
 النسبة عدد االستمارات القابلة للتحليل العدد املسترجع العدد املوزع املؤسسة الرقم

 20.87 24 24 30 النسيج والتجهيز 1

 07.83 09 09 15 مطاحن القنطرة 2

 10.43 12 13 15 مطاحن أوماش 3

 15.65 18 20 25 سونطراك بسكرة 4

 13.91 16 16 20 سونلغاز بسكرة 5

 18.26 21 22 25 االتصاالت بسكرة 6

 13.05 15 15 15 نفطال بسكرة 7

 100 115 119 145  املجموع

 املصدر: من إعداد الباحثين                                                               
 خصائص عينة الدراسة:  .2.1

 في الجدول املوالي:يمكن توضيح مختلف الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة 

 توزيع الرؤساء باملؤسسات املبحوثة حسب البيانات الشخصية :(3)جدول 
 النسبة املئوية التكرار املتغيرات الشخصية و الوظيفية

 71.3 82 ذكر الجنس

 28.7 33 أنثى

 24.3 28 30أقل من  العمر

 24.3 28 40إلى أقل من 30من

 30.4 35 50إلى أقل من  40من

 20.9 24 فأكثر 50 

 9.6 11 ثانوي  املؤهل العلمي

 16.5 19 تقني سامي

 43.5 50 ليسانس

 25.2 29 مهندس أو ماستر

 5.2 6 دراسات عليا متخصصة

 19.1 22 سنوات  5أقل من  سنوات األقدمية

 23.5 27 سنوات 10إلى أقل من  5

 17.4 20 سنة 15إلى أقل من  10

 40.0 46 سنة فأكثر  15 

 100 115 املجموع

  SPSS مخرجاتباالعتماد على  املصدر: من إعداد الباحثين                             
من الرؤساء كانوا إناثا،  % 28.7في مقابل  % 71.3إذ تقدر نسبتهم بــ  يتضح من خالل الجدول أعاله أن معظم الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة ذكور 

لى يغلب على الرؤساء العاملين في املؤسسات الطابع الذكوري نظرا لطبيعة النشاط الخاص ألغلب املؤسسات الذي يتميز بطغيان الجانب الفني ع إذ

  هام.الكثير من امل

، بينما جاء في %30.4ة سنة بنسب 50إلى أقل من  40تتراوح من ء باملؤسسات محل الدراسة أعمارهم كما نالحظ من خالل الجدول أن غالبية الرؤسا

للفئتين العمريتين، وأما في الترتيب الثالث فجاءت  %24.3سنة بنفس النسبة  40و  30سنة وما بين  30أقل من  يب الثاني الرؤساء الذين أعمارهمالترت

 . % 20.9سنة بنسبة  50فئة الرؤساء الذين تزيد أعمارهم عن 

سنة وهو مؤشر جيد عن مدى استعدادهم للتعلم املستمر  50باملؤسسات محل الدراسة تقل أعمارهم عن كل هذه املؤشرات تفيد بأن غالبية الرؤساء 

يالحظ من الجدول أن نسبة كبيرة من املبحوثين حاصلين على شهادة الليسانس، وهي  كما ومواكبة التغيرات املختلفة وخاصة في املجال التكنولوجي.

، كل هذه % 25.2فئة التي تليها في الترتيب يمثلها املهندسون وبعض املتحصلين على شهادة املاستر وذلك بنسبة ، وال% 43.5الفئة التي تقابلها نسبة 

 النسب تعطي مؤشرا جيدا حول تحسن املستوى التعليمي في املؤسسات االقتصادية، إضافة إلى أن ذلك يضمن فهم العبارات بشكل أفضل.

من إجمالي  % 40سنة فأكثر، إذ تشكل ما نسبته  15دول أن عدد سنوات الخبرة لغالبية أفراد الدراسة هو يتضح من الج وبالنسبة ألقدمية الرؤساء

انية إحداث الرؤساء، وتوضح هذه النتائج بأن غالبية الرؤساء يملكون خبرة كبيرة ومعرفة دقيقة بمؤسساتهم، مما يفيدنا عند استطالع آرائهم حول إمك

 إدارة املوارد البشرية.عمليات التغيير الجذري في 
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 اختبار ألفا كرونباخ: .3.1

فأكثر.  0.60يعد أكثر االختبارات اعتمادا من قبل الباحثين لقياس ثبات عبارات االستبيان، حيث يحدد مستوى قبول أداة القياس بمستوى 

 ما يوضحه الجدول املوالي:االستبيان ككل. وهذا و وعليه تم استخراج قيم ألفا كرونباخ لكل متغير من املتغيرات املدروسة 

 معامالت الثبات ملتغيرات الدراسة :(4)جدول 
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور االستبانة

 0.895 36 إعادة هندسة املوارد البشرية

 0.828 16 ممارسات نظم األداء العالي

 0.926 52 االستمارة ككل

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:      

أداة الدراسة اتسمت بثبات داخلي جيد  ننالحظ من جدول معامالت الثبات أن كل أبعاد النموذج تجاوز معامل ثباتها الحد األدنى املتفق عليه، أي أ

 يمكن من القياس السليم للمتغيرات. 

 تحليل محاور االستبيان: .2

 البشرية:تحليل محور إعادة هندسة املوارد  .1.2

  إلى إعادة هندسة املوارد البشرية؟ألهمية ولحاجة مؤسساتهم الرؤساء  على السؤال التالي: ما مستوى إدراك سنحاول فيما يلي اإلجابة

ضحه الجدول لإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتم تحديد الرتب لكل بعد من أبعاد هذا املحور مثلما يو 

 التالي:

 ابأبعاده إعادة هندسة املوارد البشرية(: تحليل اتجاهات اآلراء نحو 5جدول)
 درجة املوافقة الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد الرقم

 موافق 2 0.502 3.939 إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية 1

 موافق 3 0.502 3.868 استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية  2

 موافق 4 0.538 3.746 إعادة تصميم عمليات إدارة املوارد البشرية 3

 موافق 1 0.461 3.976 تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين 4

 موافق  0.381 3.884 إعادة هندسة املوارد البشرية 

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:   

يتبين من خالل الجدول أن هناك إجماع واتفاق من قبل الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة على أن إدارة املوارد البشرية بمؤسساتهم بحاجة 

( 3.884غ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا املحور )إلى إعادة هندسة، ومؤسساتهم بحاجة إلى إحداث تغييرات جذرية في كافة املجاالت. حيث بل

(. وهو ما يؤكد فعال مدى إدراك الرؤساء لحاجة مؤسساتهم للتغيير وتأييدهم ذلك خاصة وأن هذه التغييرات تمس إدارة 0.381بانحراف معياري قدره )

من خالل الجدول يتضح أن بعد تغير مهام وأدوار الرؤساء واملرؤوسين و املوارد البشرية، والتي يرون أنها تعاني نقصا وضعفا شديدين في جوانب عديدة. 

( 3.976جاء في الترتيب األول من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

البعد يشير إلى اتجاهات اآلراء موافقة. ويمكن القول أن هذا البعد احتل الترتيب (، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا 0.461وبانحراف معياري قدره )

يرتبط بالدرجة األولى وبشكل مباشر بالفئة التي وجهت لها االستبانة، أال وهي فئة الرؤساء من حيث  سة املوارد البشرية كونهاألول بين أبعاد إعادة هند

وهذا ما يؤكد أن  ملكونها، مقارنة مع األبعاد الثالثة األخرى التي تخص إدارة املوارد البشرية بشكل محدد وصريح.األدوار التي يمارسونها واملؤهالت التي ي

املوارد املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون ضرورة ممارستهم ملهام أخرى أكثر تأثير على مرؤوسيهم، وتندرج في خانة مهام مسؤولي أو مسيري 

في الترتيب املوارد البشرية  إدارة بعد إعادة تنظيم وجاء ى ضرورة امتالكهم ملؤهالت أخرى جديدة ومتطورة غير مؤهالتهم السابقة.البشرية، إضافة إل

( وبانحراف معياري 3.939الثاني من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

 (، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات آراء موافقة.0.502)قدره 

ون وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون أهمية التغييرات الجذرية التي تحتاجها هيكلة إدارة املوارد البشرية، ويؤيد

يتضح أن بعد استخدام تكنولوجيا املعلومات جاء في الترتيب كما  فة واملؤسسة بشكل عام. ضرورة إحداثها إلدراكهم تأثيرها االيجابي على أداء الوظي

( وبانحراف معياري 3.868الثالث من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون  البعد يشير إلى اتجاهات آراء موافقة.(، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا 0.502قدره )

ية الروتينية سواء تم أهمية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في مؤسساتهم، واالعتماد على الخدمة الذاتية في القيام بمختلف املهام اإلدار 

 و من قبل الرئيس.ذلك من قبل املرؤوس أ
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 بعد إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في الترتيب الرابع من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، حيث بلغ املتوسطوجاء 

 آراء موافقة.ان هذا البعد يشير إلى اتجاهات (، ووفقا ملقياس الدراسة ف0.538( وبانحراف معياري قدره )3.746الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

ما ال يضيف  وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة غير راضين عن العمليات املمارسة من قبل إدارة املوارد البشرية، ويتفقون على إلغاء

 اسية بحيث يتم انجازها آليا لتحقيق أكبر الفوائد.قيمة، وإخراج ما يمكن انجازه من طرف الغير بشكل أحسن، وإعادة تصميم املهام األس

 :األداء العالي تحليل محور نظم عمل .2.2

 ؟ات األداء العاليإلى ممارس مؤسساتهمالرؤساء حول حاجة  إدراكسنحاول فيما يلي اإلجابة على السؤال التالي: ما مستوى 

املعيارية وتم تحديد الرتب لكل بعد من إبعاد هذا املحور مثلما يوضحه الجدول  لإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات

 التالي:

 ابأبعاده ممارسات األداء العاليتجاهات اآلراء نحو (: تحليل ا6جدول)
 درجة املوافقة الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد الرقم

 مهمة 2 0.541 4.087 االندماج الوظيفي 1

 مهمة 3 0.447 4.026 التمكين 2

 مهمة جدا 1 0.443 4.259 املكافأة على أساس األداء 3

 مهمة  0.358 4.132 نظم عمل األداء العالي 

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:       

يتضح أن هناك إجماع واتفاق من قبل أغلب الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة على أهمية نشر ممارسات األداء العالي بين من خالل الجدول 

(. وهو ما يؤكد 0.358( بانحراف معياري قدره )4.13الرؤساء ملا لها من تأثير على مرؤوسيهم، حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا املحور )

ك الرؤساء ألهمية هذه املمارسات املتطورة ممثلة في نتائجها، والتي تهدف إلى تحقيق االندماج بين املوظفين وتمكينهم، واألهم من ذلك فعال مدى إدرا

بحث، يتضح أن بعد املكافأة على أساس األداء جاء في الترتيب األول من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة المكافأتهم حسب أدائهم. كما 

(، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى 0.443( وبانحراف معياري قدره )4.259حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

سبة ملرؤوسيهم، وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون أهمية املكافآت بالن ،اتجاهات اآلراء مؤيدة بشكل مطلق ألهمية هذا البعد

في الترتيب الثاني  جاء بعد االندماج الوظيفيو   كما يدركون أكثر أهمية ربط هذه املكافآت باألداء املنجز من قبلهم، وبمدى سعيهم نحو تحقيق األفضل.

( وبانحراف معياري قدره 4.087من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة  (، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات اآلراء مؤيدة ألهمية هذا البعد.0.461)

على النتائج املحققة من قبلهم، وهذا طبعا من وجهة  لتأثيره اإليجابي على عملهم، وبالتالي يدركون أهمية االندماج الوظيفي للمرؤوسين وللمؤسسة ككل

 نظر رؤسائهم.  

من خالل الجدول يتضح أن بعد التمكين جاء في الترتيب الثالث من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، حيث بلغ وأخيرا و 

(، ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات اآلراء 0.447قدره )( وبانحراف معياري 4.026املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد )

وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون أهمية تمكين مرؤوسيهم لتأثيره االيجابي كذلك على أدائهم  مؤيدة ألهمية هذا البعد.

 وبالتالي على أداء مؤسساتهم. 

 :اختبار فرضيات الدراسة .3

 اختبار عالقة االرتباط:  . 1,3

 ونظم عمل األداء العالي في مصفوفة االرتباط التالية: ايمكن توضيح طبيعة العالقة بين إعادة هندسة املوارد البشرية بأبعاده

 نتائج عالقة االرتباط بين إعادة هندسة املوارد البشرية ونظم عمل األداء العالي: (7جدول )
 RO TIC RP RH RRH 

HPWS Pearson 
Correlation 

0,322** 0,345** 0,378** 0,364** 0,461** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:        

تغير الوسيط من خالل مراجعة القيم الواردة في الجدول يتضح وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين املتغير املستقل إعادة هندسة املوارد البشرية وامل

لى تفاصيل هذا (، وبالرجوع إ0.01وهو أقل من ) 0.000 ة( عند مستوى دالل0.461بلغ معامل االرتباط لهذه العالقة )ممارسات األداء العالي، حيث 
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ارتباط ذو داللة  االرتباط بين املتغيرين نجد أن إعادة هندسة املوارد البشرية لها عالقة ارتباط موجبة وقوية باالندماج الوظيفي والتمكين مع عدم وجود

 إحصائية باملكافأة وفق األداء. 

 اختبار نموذج الدراسة:  . 2,3
سنقوم باستخدام اختبار االرتباط الخطي املتعدد للبواقي بين أبعاد املتغيرات املستقلة بهدف التأكد من قبل البدء في اختبار نموذج الدراسة 

باالعتماد  وذلك من أجل ضمان مالئمة نموذج االنحدارعدم وجود هذه املشكلة )أي وجود ارتباط خطي بين البواقي بسبب أبعاد املتغيرات املستقلة(، 

( لكل متغير من املتغيرات املستقلة، Tolerance، واختبار التباين املسموح )Variance Inflatation Factor( VIFباين  )على اختبار معامل تضخم الت

 (Normal Distributionوالتأكد أيضا من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ) .0.1(≤ Tolerance، و)10≤ (VIF)  مع العلم انه البد أن يكون 

 (. والجدول التالي يبين نتائج هذه االختبارات.1( على أن تقل قيمة معامل االلتواء عن )Skewnessااللتواء )باحتساب معامل 

 ومعامل االلتواء (: اختبار معامل التضخم والتباين املسموح به8جدول )
 معامل االلتواء Tolérance التباين املسموح به  VIF  معامل تضخم التباين  املتغير املستقل

Skewness 

 0.875- 0.606 1.650 إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية
-0.368 0.635 1.575 في إدارة املوارد البشرية استخدام تكنولوجيا املعلومات  

 0,246- 0,595 1.681 إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية

 0,291- 0,624 1.603 تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل االستبيان من خالل  إعداد الباحثينمن املصدر:           

و  1.575يوضح الجدول أنه ال توجد مشاكل االرتباط الخطي، أي أن املتغيرات املستقلة ليس بينها ارتباط ألن قيم معامل التضخم كانت محصورة بين 

وهذا مقبول، مما يساعد على االستنتاج بعدم وجود  0.1،  وهي أكبر من 0.635و  0.595، أما قيم التباين فكانت محصورة بين 10وهي أقل من  1.681

كما تم  لة.مشكلة ارتباط خطي متعدد بين أبعاد املتغيرات املستقلة، إذ يجب عدم تجاوز هذه املشكلة بهدف التحقق من عشوائية قيم املتغيرات املستق

 (.1التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء، حيث كانت جميع القيم أقل من )

تؤثر إعادة هندسة املوارد البشرية وأبعادها تأثيرا معنويا في تبني ممارسات األداء العالي  على أنه "التي تنص  الفرضية الرئيسيةنا اختبار ومن هنا يمكن

 تظهر نتائج اختبار صحة هذه الفرضية في الجداول التالية:و  ."باملؤسسات محل الدراسة 

 الختبار الفرضية الرئيسيةنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج  :(9جدول)
Model Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.125 1 3.125 30.542 0.000 

Residual 11.563 113 0.102   

Total 14.689 114    

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.461 0.213 0.206 0.31989 

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:                      

، مما 0.05وهو اقل من املستوى املعتمد  0.000ومستوى الداللة املحسوب  30.542املحسوبة  Fمن خالل النتائج الواردة في الجدول يتضح أن قيمة 

، وهذا 0.213والبالغة  (R2لهذا النموذج جاءت متوسطة وفقا لقيمة )كما أن القدرة التفسيرية  .الختبار الفرضية الرئيسيةيدل على صالحية النموذج 

ويوضح الجدول التالي معامالت االنحدار التي تشير إلى  من ممارسات األداء العالي.% 21.3يشير إلى أن إعادة هندسة املوارد البشرية يفسر ما قيمته 

 .0.05عند مستوى داللة  tشرية في تبني ممارسات األداء العالي وذلك وفقا لقيمة وجود تأثير معنوي للمتغير التفسيري إعادة هندسة املوارد الب

 معامالت نموذج عالقة تأثير إعادة هندسة املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي :(10جدول )
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.449 0.306  7.997 0.000 

Reengineering RH 0.434 0.078 0.461 5.526 0.000 

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:            
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التي تنص على وجود تأثير إلعادة هندسة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي على  كد قبول الفرضية الرئيسيةإن النتائج الواردة في الجدول تؤ 

 املستوى الكلي، أما على مستوى األبعاد فيمكن تلخيص مؤشرات التحليل في الجدول املوالي:

 سات األداء العاليتحليل االنحدار الختبار أثر مجاالت إعادة هندسة املوارد البشرية في تبني ممار   :(11)جدول 
 R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  مستوى الداللة املحسوبةTقيمة  B Beta األبعاد املستقلة

RO 3,225 0.230 3,619 0.000 0.322 0.104 

TIC 3,178 0.247 3,910 0.000 0.345 0.119 

RP 3,189 0.252 4,340 0.000 0.378 0.143 

RH 3.006 0.283 4,157 0.000 0.364 0.133 

    SPSSبناء على مخرجات   من إعداد الباحثين املصدر:       

 حيث: الفرعية من خالل النتائج الواردة في الجدول سنقوم فيما يلي باختبار صحة الفرضيات 

  تنظيم إدارة املوارد البشريةحقق بعد إعادة ( أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي، حيث بلغت قيمةT)  عند  3.619املحسوبة

تنظيم إدارة املوارد ( في بعد إعادة 1، مما يعني أن تغييرا قدره )0.230( Beta، وهو أقل من املستوى املعتمد. وبلغت قيمة )0.000مستوى داللة 

 10.4إلى أن هذا البعد املستقل يفسر (R2= 0.104( في ممارسات األداء العالي، وتشير قيمة معامل التحديد  )0.230يحدث تغييرا قدره ) البشرية

ة داللمن التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي، وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية األولى التي تنص على وجود تأثير ذو   %

 في تبني ممارسات األداء العالي.تنظيم إدارة املوارد البشرية إحصائية إلعادة 

 حقق بعد استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي، حيث بلغت قيم( ةT )

( في بعد 1، مما يعني أن تغييرا قدره )0.247( Betaاملستوى املعتمد. وبلغت قيمة )وهو أقل من  0.000عند مستوى داللة  3.910املحسوبة 

 =R2( في ممارسات األداء العالي، وتشير قيمة معامل التحديد  )0.247استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية يحدث تغييرا قدره )

ن التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي ، وبالتالي نقبل الفرضية م  %11.9إلى أن هذا البعد املستقل يفسر (0.119

ت األداء الفرعية الثانية التي تنص على وجود تأثير ذو داللة إحصائية الستخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية في تبني ممارسا

 العالي.

  املو  إعادة تصميم عملياتحقق بعد( ارد البشرية أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي، حيث بلغت قيمةT املحسوبة )عند  4.340

 إعادة تصميم عمليات( في بعد 1، مما يعني أن تغييرا قدره )0.252( Betaوهو أقل من املستوى املعتمد. وبلغت قيمة ) 0.000مستوى داللة 

إلى أن هذا البعد املستقل  (R2= 0.143( في ممارسات األداء العالي، وتشير قيمة معامل التحديد  )0.252ره )املوارد البشرية يحدث تغييرا قد

من التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي، وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على وجود تأثير   %14.3يفسر

 املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي. ة تصميم عملياتعادذو داللة إحصائية إل 

  تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسينحقق بعد ( أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي، حيث بلغت قيمةT املحسوبة )4.157 

تغير أدوار ومؤهالت ( في بعد 1، مما يعني أن تغييرا قدره )0.283( Betaوهو أقل من املستوى املعتمد. وبلغت قيمة ) 0.000عند مستوى داللة 

إلى أن هذا البعد املستقل  (R2= 0.133( في ممارسات األداء العالي، وتشير قيمة معامل التحديد  )0.283يحدث تغييرا قدره ) الرؤساء واملرؤوسين

ات األداء العالي، وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على وجود من التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارس  % 13.3يفسر 

 في تبني ممارسات األداء العالي. تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسينتأثير ذو داللة إحصائية ل

 مناقشة النتائج:  .4
يوجد تأثير دال إحصائيا إلعادة هندسة املوارد البشرية في دعم أكدت هذه الدراسة على وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بين املتغيرين، كما 

تعمل إعادة هندسة املوارد البشرية على إحداث تغييرات جذرية في إدارة املوارد البشرية من حيث عملياتها وهيكلتها ومهامها إذ  ممارسات األداء العالي.

...... أي إجراء تغيير جذري شامل لكل ما يتعلق بها. هذه التغييرات الجذرية من شأنها تحويل وإجراءاتها وأهدافها واألدوار املنوطة بها وأسسها ومبادئها

تيارهم وتعيينهم املمارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية املشكلة من مختلف املهام الروتينية التي تقوم بها هذه اإلدارة للحصول على األفراد واخ

تعنى بمواجهة التحديات والتغيرات في محيط املؤسسات من خالل العمل أكثر فأكثر على تطوير  استراتيجيةممارسات وتكوينهم ومكافأتهم..... إلى 

ي التي تمكن األفراد، حيث يمكن من خاللها تقييم مساهمة املوارد البشرية في تحقيق فعالية املنظمة. تتمثل هذه املمارسات في ممارسات األداء العال

وبالعودة إلى تفاصيل هذه الفرضية  اندماج األفراد وظيفيا وتحفيزهم وتمكينهم بما يساهم في تحقيق أهدافهم وأهداف املنظماتاملنظمات من دعم 

 موجبا، كما يوجد الرئيسية نجد أن الدراسة أكدت على تأثير كل بعد من أبعاد إعادة هندسة املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي تأثيرا معنويا
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ادة هيكلة ارتباط بين هذه األبعاد وبين دعم هذه املمارسات في املؤسسات املبحوثة. حيث أن إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية والذي ينتج عن إع

باملؤسسة، املؤسسة ككل يسمح بإعادة تصميم وإنشاء أدوار جديدة لألفراد، كما يسمح بالتقليص من إلزامية احترام تسلسل املستويات التنظيمية 

هذا ما يخلق في ويترتب عليه تغيير األدوار القيادية واإلدارية، واالنتقال إلى تفويض صالحيات كبيرة للمرؤوسين بدل تركزها لدى الرؤساء بشكل كامل، و 

سات مطورة لألداء أكثر من مجرد املؤسسات تغييرا في املفاهيم واألساليب السائدة، وتتغير ممارسات املوارد البشرية السابقة والتي تتحول إلى ممار 

ؤوسين ممارسات خدمية، ويغير الرؤساء من أساليب إشرافهم وإدارتهم ملرؤوسيهم، ويصبح التمكين أساس العمل ومؤشرا لنجاحه، كما يتشكل لدى املر 

في اندماجهم وظيفيا وينمي استغراقهم أكثر  نوعا من الثقة واالهتمام بمصالح املؤسسة كونها تعمل على تغيير ما هو سائد ملنحهم األفضل، مما يساهم

 في العمل.

 ي إدارة املوارد البشرية، والتي توكذلك األمر بالنسبة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ف
 
ن من تزويدها بنوع من املرونة وكثير من مك

كن الرؤساء واملرؤوسين من م  وتجعل املهام أكثر تعقيدا، كما ت تنظيمية،نية والوتخطي األبعاد املكانية والزم التفاعلية التي تسمح بتقاسم الوثائق،

ة بأداء مهمة الدخول املباشر إلى نظم إدارة املوارد البشرية وإلى الخدمات األخرى للمنظمة، حيث تتحول حركة املعلومات والوثائق والتقارير املتعلق

رة إلكترونية. ويساعد هذا االستخدام املكثف في زيادة تفعيل عملية االتصال بين املوظفين، وزيادة معينة في إدارة املوارد البشرية من دورة يدوية إلى دو 

يته بين نطاق اإلشراف بشكل كبير، ويخفض الوقت املستغرق من قبل الرؤساء ملراقبة أداء املرؤوسين...... وهذا ما يساهم في تحقيق االندماج وتنم

سمهم ممارسة مهام إدارة املوارد البشرية فيما بينهم وبين الرؤساء واملوظفين.... كما أن هذه التغييرات التكنولوجية األفراد، ويشجع تمكينهم بسبب تقا

وباملثل  لحوافز.في نظم وأساليب العمل من شأنها تبني نظم مغايرة للمكافآت، أين ستعتمد بشكل كبير على أداء األفراد ملهامهم بدل األنظمة التقليدية ل

ارسات إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي بشكل كبير، كونه البعد األول من أبعاد إعادة هندسة الذي ينتج مميؤثر 

رية، كما موارد بشرية حديثة، إذ يؤدي إلى تبسيط أساليب ونماذج العمل املستخدمة حاليا في إدارة املوارد البشرية بحيث تتحول إلى أساليب ابتكا

 آلخر......يحدث تغييرات جذرية في عمليات املوارد البشرية ومهامها، أين تلغى بعض األنشطة التي ال تضيف قيمة، وتدمج بعضها، وتتم أخرجة بعضها ا

 النتائج املحققة. وهذا ما من شأنه إنشاء ممارسات متطورة ومبتكرة في إدارة املوارد البشرية تغير من نمط اإلدارة املتبع وتغير من طبيعة

لنمط وفي األخير يؤثر تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين كذلك في دعم ممارسات األداء العالي، حيث أشرنا في العنصر السابق إلى هذا ا

ملوارد البشرية واكتسابهم من التغييرات الجذرية، وما الذي سينتج عنه من تحسينات تخص كال من الرؤساء واملرؤوسين. فمشاركتهم في مهام إدارة ا

المركزية في ملهارات وقدرات عالية يجعلهم أكثر تمكينا واندماجا وأكثر ثقة والتزاما نحو املؤسسات كونها أبدت اهتماما خاصا بهم، أين يتمتعون بال

إدارة املوارد البشرية وتقاسم مهامها مع موظفيها ويعملون باستقاللية وحرية أكبر، إلى جانب أن مشاركة الرؤساء واملرؤوسين في  أخذهم بزمام املبادرة،

ى إدارة هو أساس املمارسات الحديثة في هذه اإلدارة ومحور توجهاتها املستقبلية، فتقاسم الوظيفة وال مركزيتها وأخرجة بعض أنشطتها وتحولها إل

 ه الخصوص أساليب إدارة املوارد البشرية.   إلكترونية .... تغير بشكل جذري األساليب اإلدارية املتبعة في املؤسسات، وعلى وج

  الخاتمة:
وهي املمارسات التي تعنى بشكل كبير  ،إعادة هندسة املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العاليجاءت هذه الدراسة بهدف تحديد تأثير   

وذلك من خالل إجراء دراسة استطالعية آلراء مسؤولي املوارد  أداء متميز،تهم بما يحقق مستويات بتطوير املوارد البشرية وتمكينها وتنمية قدراتها ومهارا

 من الخروج بجملة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: الدراسة وقد مكنتنا .البشرية بمجموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة

  هندسة املوارد البشرية من خالل التحول إلى الهيكلة األفقية املرنة املشجعة في املؤسسات املبحوثة على حاجة مؤسساتهم إلى إعادة يتفق الرؤساء

 على سهولة االتصال وانسيابية املعلومات، والتركيز على الالمركزية بشكل مكثف من خالل إعادة توزيع األدوار واملسؤوليات.

  رد البشرية وبشكل مكثف  للتخلص من األعمال الورقية واالستفادة من كذلك على ضرورة التحول إلى العمل اإللكتروني في إدارة املوايتفق الرؤساء

 مزايا استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب االعتماد على الخدمة الذاتية في انجاز مختلف املهام اإلدارية والروتينية. 

  ام التي يمكن االستغناء عنها، ووجود مهام أخرى يمكن على إمكانية إعادة تصميم عمليات إدارة املوارد البشرية لوجود بعض املهيتفق الرؤساء

 دمجها دون التأثير على العمل، حيث سيساهم ذلك في توفير الوقت والجهد والتكلفة في االنجاز.

 والتطورات التكنولوجية  تتميز املوارد البشرية املناسبة ملرحلة إعادة الهندسة وما بعدها بالقدرات واملهارات العالية التي تمكنهم من مواكبة التغيرات

لبشرية ليكونوا الالزمة للفترة الحالية، والتي تمكنهم من املشاركة في إدارة املوارد البشرية وتقاسم بعض مهامها، وفتح املجال أمام موظفي املوارد ا

 شركاء استراتيجيين في إدارتهم.

 نظمة العمل من خالل تشجيع االندماج الوظيفي وزيادة التمكين وتصميم نظام يحتاج األفراد في املؤسسات املبحوثة إلى تغيير ممارسات وأساليب وأ

الحوافز واملكافآت على أساس ما تم تحقيقه من مستويات أداء متميزة، مما سيدفعهم للعمل بشكل أفضل وينمي سلوكياتهم اإلبداعية ويكرس 

 ثقافة العمل التطوعي والدور اإلضافي. 
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 لبشرية في تبني ممارسات األداء العالي تأثيرا ايجابيا، من خالل مساهمة التغييرات الجذرية التي تحدثها في إدارة املوارد تؤثر إعادة هندسة املوارد ا

 البشرية تنظيميا وتكنولوجيا وفنيا وبشريا في تغيير وتطوير املمارسات واألساليب والنظم املتبعة.

  فإننا من أجل توفير نظم عمل األداء العالي من خالل أسلوب إعادة هندسة املوارد البشرية لذا وفي ضوء عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ضرورة تطبيق هذا األسلوب في حال اهتمت املؤسسات فعال بتحقيق نتائج متميزة بتميز هذا األسلوب، والذي لن يكون تطبيقه سهال في ظل  نقترح

 نقترح: لذاالظروف الحالية للمؤسسات إال إذا تم توفير األرضية املناسبة لتطبيقه والتخلص من املعيقات التي تحول دون ذلك، 

 ملوظفي إدارة املوارد البشرية في مجال إعادة هندسة العمليات من حيث مفاهيمها وعملياتها وخاصة فيما يتعلق بإعادة  عقد دورات تكوينية

 هندسة العمليات التي يمارسونها.

 دل اآلراء العمل على تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية لقيادي املؤسسات حول أبرز التوجهات والتقنيات املمارسة في اإلدارة الحديثة، وتبا

 حول ما استجد على الصعيد اإلداري في العالم وتبادل األفكار والخبرات واملمارسات الناجحة في كافة مجاالت تطوير املوارد البشرية.

 .العمل على نشر ثقافة التغيير والتطوير لدى األفراد، والتي ترتكز على املقومات األساسية التي يتطلبها تطبيق عملية إعادة الهندسة 

 .اإلعداد الجيد للمسؤولين عن إدارة املوارد البشرية إلحداث التغيير الجذري في املفاهيم واألفكار 

 التكوين أن حيث واألداء، األفراد في التغيير القوية بين للعالقة وذلك الجيد والتحفيز، التكوين خالل من األفراد في النوعي التغيير على التركيز 

 .خالقة أفكار إيجاد وتدعيم الجيد األداء تعزيز على يعمل للحوافز جيد نظام وجود وكذلك األفراد، ومعارف مهارات رفع على يعمل الجيد

  في املؤسسة، وذلك بتزويد اختصاص ي املوارد  استراتيجياإعادة التفكير في مكانة وموقع إدارة املوارد البشرية، حيث يجب أن تصبح شريكا

 .االستراتيجيير ، والتي تفرض زيادة الحاجة إلى التركيز على التفكالبشرية بمجموعة جديدة من القدرات

 أقل تكاليف و األداء في وسرعة متميزة على خدمة للحصول  واحدة مهمة في الفرعية واملهام األنشطة ودمج تجميع.  
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Abstract: In this study, we aim to identify the contribution of re-engineering of human resources to 
provide and strengthening of High performance of systems or practices by surveying the views of managers in 

some economic institutions in   Biskra. 

Therefore, this study will contribute to define the managers of the institutions investigated to the process 
reengineering method, and the changes that they make in the management of human resources, whether 

technological, structural, technical or human, as well as the practices of the high performance work systems 

resulting from the modernization and development of this institution.  The study showed that there is a 

statistically significant impact of human resources re-engineering and its dimensions in strengthening the high 
performance work systems in the institutions studied, where explanatory capacity is acceptable, where human 

resources re-engineering accounted for 21.3% of high performance work systems. Therefore, this study 

suggests to the institutions searched to apply the re-engineering of human resources system in the event that 
the institutions are really interested in achieving distinguished results in the excellence of this method, which 

will not be easy to implement under the current conditions of the institutions unless the appropriate situation is 

provided to implement it and eliminate obstacles that prevent it. 
Keywords: human resources re-engineering, high performance work systems, human resource management 

reorganization, redesigning HR processes, information technology (IT), changing roles and qualifications of 

individuals. 
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